Перелік та обсяги фінансування
цільових програм наукових досліджень, наукових і науково-технічних проектів, програм
підтримки молодих учених, програм підтримки розвитку інфраструктури та інших заходів
НАН України у 2016 році
Назва програми,
науково-технічного проекту

Обсяги
фінансування
в 2016 році за
КПКВ 6541030
(тис. грн.)

Цільові програми наукових досліджень НАН України
“Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій”

8268,0

“Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд”

8199,0

"Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб:
метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація”
“Цільова комплексна програма НАН України з космічних досліджень на 2012-2016
роки”
“Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного
виробництва”
“Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та
Європейським Союзом (“Об’єднання-3”)”
“Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави”

3052,0

“Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань
”
“Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та
плазмових технологій”
“Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних
радіоастрономічних елементів і систем ”
Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з
розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу
та сталого розвитку
Цільова програма співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД “Ядерна матерія в
екстремальних умовах”
“Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії”

1900,0

“Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави”
“Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та
сільського господарства”

30000,0
3320,0

“Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних
ядерних технологій”
«Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти»

8464,0

«Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України
на етапі подолання кризи»
«Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України:
історичний досвід, сучасні виклики, перспективи»
«Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри,
прогностична модель»

3740,0
1989,0
1932,0
1912,0

716,0
865,0
3232,0
786,0
1298,0

900,0
900,0
900,0
900,0

Наукові проекти та розробки
Проект “Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів
України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)”
Проект “Екстремальні геофізичні процеси та техногенні катастрофи: пошук шляхів
зменшення негативних наслідків на основі аналізу результатів моніторингу геофізичних
полів, нових даних про будову і геодинаміку геологічного середовища, прогнозування
небезпеки від землетрусів та інших загрозливих явищ ендогенного походження на
території України”
Дослідницькі проекти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук

947,0
669,0

1244,0

Програми підтримки молодих науковців НАН України
Програма надання грантів молодим ученим

3138,0
Стипендії НАН України молодим ученим
4929,54
Програми підтримки науково-технічної інфраструктури НАН України
Підтримка об’єктів, що становлять національне надбання
22400,0
Охорона заповідного фонду та інших об’єктів НАН України
2273,0
Забезпечення діяльності наукових бібліотек
31287,0
Науково-видавнича діяльність та науково-інформаційне забезпечення
Підготовка та випуск друкованої продукції
11100,0
Передплата доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань
5700,0

